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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej
dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie
urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji tj. spełniających wymagania
techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej
lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane
w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają
wymagania określone w dokumentacji technicznej . Zastosowane urządzenia i materiały równoważne
wymagają akceptacji projektanta i inspektora nadzoru .

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacja - wymagania ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla zestawu poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach budowy
instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej i c.w.u., centralnego ogrzewania oraz wentylacji.
.
1.1 Zakres robót objętych ST.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
 Instalacja centralnego ogrzewania.
 Instalacja wewnętrzna wodno – kanalizacyjna i c.w.u.
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową , ST i poleceniami inspektora nadzoru.
- Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający w terminie określonym w klauzuli W arunków Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizację punktów głównych,
Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i ST.
- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru W ykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla W ykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W ykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót W ykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic
informacyjnych.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę
ofertową.
1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót W ykonawca będzie:
 utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej


podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 możliwością powstania pożarów.

1.6 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. W ykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel W ykonawcy.
1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. W ykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji W ykonawca
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy i W ykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.
1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.11 Materiały.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez W ykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli W ykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
W ykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
1.12 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do
kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
1.13 Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą W ykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym ofertą.
1.14 Transport.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie

na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na
koszt W ykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

.

INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODNO – KANALIZACYJNA I CWU
3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CWU – RURY
3.1.1 WSTĘP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, c.w.u., oraz c.o.

3.1.2 MATERIAŁY
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody dla celów socjalno-sanitarnych powinny
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające
je do stosowania w budownictwie.
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:
Przewody zimnej wody.
Przewody z rur miedzianych oraz z rur wielowarstwowych.
Przewody należy :
 przy przejściach przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych z PCV
 przy układaniu na ścianach ułożyć w uchwytach stalowych z wkładką gumową dla rur, rozstaw
uchwytów : co 1,0 - 1,5 mb. / .

3.1.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE.
Zimną wodę doprowadzić z istniejącej instalacji w pom. technicznym. Przewody wody zimnej wykonać z rur
wielowarstwowych. W miejscach pokazanych na rysunkach zamontować zawory umożliwiające odcięcie dopływu
wody. Podejścia pod armaturę prowadzić w bruzdach pod tynkiem.
Przy poszczególnych urządzeniach sanitarnych zamontować baterie umywalkowe, baterie natryskowe oraz
zawory odcinające. Rurociągi wody zimnej izolować termicznie otuliną gr. 6 mm laminowaną folią PE.
Ciepła woda użytkowa dostarczana będzie z istniejącej instalacji w pomieszczeniu technicznym. Do
poszczególnych punktów odbioru doprowadzić rurociągi ciepłej wody wykonane z rur wielowarstwowych.
Podejścia pod armaturę prowadzić w bruzdach pod tynkiem. Instalację ciepłej wody oraz cyrkulacji izolować
termicznie izolacją z płaszczem PVC. Przejścia rurociągów przez strop i ściany kotłowni zabezpieczyć
przeciwpożarowo.
Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z
pomieszczeń do sieci kanalizacji sanitarnej. Sposób odprowadzenia ścieków z poszczególnych urządzeń
sanitarnych pokazano na rzucie kanalizacji sanitarnej. Poziomy kanalizacji sanitarnej układać pod posadzką
przyziemia. Budowane piony kanalizacyjne należy zakończyć rurą wywiewną lub zaworem napowietrzającym.
Rurociągi wykonać z rur kanalizacyjnych PCV o średnicach podanych w projekcie. Dobrana została
przepompownia w zbiorniku o śr. 600mm wys. 1,95m (+15 cm zwieńczenie) z pompą Pirania 13. Pompa ta jest w
wersji 3-fazowej i pracować będzie z wydajnością 1,32 l/s. Typ przepompowni to S600/1,95-1-P13/40-T/3-1,9/P.
Rurociąg tłoczny na zewnątrz przepompowni wykonać z rur PE o śr 50mm.
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu schodów i wejścia projektuje się poprzez odwodnienie liniowe. Woda
odprowadzana będzie do przepompowni zamontowanej w miejscu pokazanym na rysunku. Dobrana została
przepompownia w zbiorniku o śr. 600mm wys. 1,95m (+15 cm zwieńczenie) z pompą KP250. Pompa ta jest w
wersji 1-fazowej i pracować będzie z wydajnością 1,79 l/s. Typ przepompowni to B600/1,95-1-KP25/40-T/1-0,5/P.
Rurociąg tłoczny na zewnątrz przepompowni wykonać z rur PE o śr 50mm.
Dla budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodną z wymuszonym krążeniem wody
grzewczej. Temperatura nominalna wody wynosi 80/60 oC. Woda grzewcza dostarczana będzie z istniejącej
instalacji w pomieszczeniu technicznym (wpiąć w istniejący rozdzielacz).
Poziom instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych. Podejścia pod grzejniki wykonać z
rur układanych w warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie). Przejścia rurociągów przez ściany i stropy
wykonać w rurach ochronnych. Odpowietrzenie instalacji projektuje się przy użyciu odpowietrzników
grzejnikowych umożliwiające ręczne odpowietrzenie grzejnika.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem od spodu grzejnika. Regulacja
przepływu i wyrównywanie ciśnień przy pomocy nastaw na zaworach grzejnikowych. Na zaworach należy

zamontować głowice termostatyczne. Rurociągi c.o. prowadzone w posadzce i bruzdach ściennych izolować
termicznie izolacją

3.1.4 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.
Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp.
dostarczonego materiału.
Odbiory robót zanikających
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową prowadzoną w bruzdach
ściennych i pod posadzkowych oraz na ścianach parteru . Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem .
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:

sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,

sprawdzenie użycia właściwych materiałów,

sprawdzenie prawidłowości zamocowań,


sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "W arunkach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe",

badanie szczelności instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:
 przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,
 bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury.
Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia
choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie
wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania
wszystkich połączeń.
Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących uwag:
 Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.
 Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z innego źródła,
dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego
urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.
 Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą
ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób
ciśnieniowych.
 Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze
przelotowo – regulacyjnej i połączeniach.
 Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia.
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i
elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory końcowe.
W związku z tym, że instalacja wody zimnej będzie prowadzona w bruzdach i pod posadzkami na piętrze,
badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru międzyoperacyjnego.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. Należy to wykonać w
następujący sposób:

Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać
czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej.

Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z
najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza
1 minuty.

Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład
komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:

czy użyto właściwych materiałów i elementów,

prawidłowość wykonania połączeń,

wielkość spadków przewodów,

prawidłowość ustawienia armatury,

prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,

wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:


dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

dziennik budowy i książkę obmiarów,

protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",

protokoły wykonanych prób i badań,

świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów
częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

3.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY
3.2.1 WSTĘP
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
instalacji kanalizacyjnej.
3.3.2. MATERIAŁY
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w
budownictwie. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:
3.3.2.1 PODEJŚCIA I PIONY KANALIZACYJNE
Piony i podejścia kanalizacyjne do urządzeń z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), łączone na wcisk rury wg PN-80/C-89205, kształtki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.
 rury wywiewne z PVC 110/75 mm o połączeniu wciskowym
 czyszczaki z PVC 110 mm o połączeniu wciskowym
 wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego 75 mm
3.3.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE
Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczeń hali
sportowej do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły i dalej do kanalizacji ogólnospławnej w ulicy. Sposób
odprowadzenia ścieków z urządzeń sanitarnych pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji. Poziomy
kanalizacji sanitarnej układać pod posadzką parteru ze spadkiem podanym na rysunkach. Budowane piony
kanalizacyjne należy zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną nad dach budynku lub zaworem
napowietrzającym. Rurociągi wykonać z rur kanalizacyjnych PCV o średnicach podanych w projekcie.
3.3.4. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.
Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp.
dostarczonego materiału.
Odbiory robót zanikających .
Odbiór robót zanikających powinien objąć swym zakresem instalację kanalizacyjną prowadzoną pod posadzką.
Powinien on być przeprowadzony przed położeniem posadzki.

Odbiór robót zanikających powinien obejmować:

sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,

sprawdzenie użycia właściwych materiałów,

sprawdzenie prawidłowości zamocowań,

sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe",

badanie szczelności instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelność połączeń kanalizacyjnych,

sposób prowadzenia przewodów,

lokalizacja podejść pod przybory sanitarne.
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur. Do badań
należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby
jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości
w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich
połączeń. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody
odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny po
napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i
elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory końcowe.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy to
wykonać w następujący sposób:

podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza
się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.
Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład
komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
użytkownika.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
 czy użyto właściwych materiałów i elementów,
 prawidłowość wykonania połączeń,
 wielkość spadków przewodów,
 prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne,
 prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami.
 wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:

dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

dziennik budowy i książkę obmiarów,

protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",

protokoły wykonanych prób szczelności,

świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów
częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

3.4. MONTAŻ PRZYBORÓW I ARMATURY INSTALACJI WOD.–KAN. (BIAŁY MONTAŻ)
3.4.1 WSTĘP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem przyborów sanitarnych i armatury instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, tzw.
biały montaż.
3.4.2 MATERIAŁY
Materiały, elementy i urządzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim Normom
i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w
budownictwie.

3.4.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE

Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej naściennej nad przyborem lub podłogą:
Przybór
Nazwa

Umywalka

Pisuar
Brodzik natryskowy

Wysokość
górnej
krawędzi
przedniej
ścianki nad podłogą
m
0,75-0,80

Wysokość osi wylotu ściennego podejścia
czerpalnego
Nad przyborem
Nad podłogą

m
0,25-0,35
nad górną krawędzią przedniej
ścianki

m
1,00-1,15

od 0,65
1,00-1,50 nad dnem brodzika

 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustępy
 Pisuary pojedyncze z płuczką
 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i z półpostumentem
 Zlewy porządkowe jednokomorowe ze stali nierdzewnej
 Przyciski do spłuczek podtynkowych
 Baterie umywalkowe z mieszaczem
Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. Rozwiązania
konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do instalacji przy użyciu
uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy współpracujące ze sobą. Montaż armatury
powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników.

3.4.4. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.
Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp.
dostarczonego materiału.
Odbiory końcowe.
W ramach odbioru obiektu należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik
robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
 czy użyto właściwych materiałów i elementów,
 prawidłowość wykonania połączeń,
 prawidłowość ustawienia armatury,
 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
 wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:

dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

dziennik budowy i książkę obmiarów,

świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obsługi.
Z odbioru ma byś sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją
budowy.

I
NSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ .
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Giżycku. Dopuszcza się możliwość zamontowania urządzeń równoważnych pod względem
parametrów technicznych i użytkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.
W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o centralę
wentylacyjną zamontowaną nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniu kotłowni.
Układ Naw-1, Wyw-1
Centrala wentylacyjna np. Cake VR2 z nagrzewnicą elektryczną
Vn – 1300 m3/h
Vw – 1300 m3/h
Masa – 327 kg
Qn – 7,5 kW / 10,9 A 3NPE 400V
Nel – 0,50/0,50 kW (1 NPE230 V)
Wymiary – 2000 mm/1315 mm/850 mm
Układ wentylacji Naw-1/Wyw-1 zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniach kina. Powietrze rozprowadzane
jest za pomocą kanałów Spiro do poszczególnych pomieszczeń. W miejscach pokazanych na rysunku
zaprojektowano anemostaty nawiewne i wywiewne z puszką rozprężną oraz kratki nawiewne i wywiewne.
System kanałów pokazano na rysunku. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 50 mm z
płaszczem z folii aluminiowej.
W centrali zastosowano elektryczną nagrzewnicę powietrza.
Układ Wyw-2
Wentylatory wywiewne BASE-120 – 2 szt., BASE-100 – 1 szt. (prod. Harmann)
Układ wentylacji wyciągowej zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniu toalety, pomieszczeniu
porządkowym oraz pomieszczeniu pomocniczym. Powietrze wywiewane jest ponad dach budynku za pomocą
istniejących kanałów wentylacyjnych doprowadzonych do poszczególnych pomieszczeń. W miejscach
pokazanych na rysunku zaprojektowano wentylatory wywiewne. W drzwiach do w.w. pomieszczeń oraz
pomieszczenia technicznego należy zamontować kratki transferowe.
Dla budynku zaprojektowano układ klimatyzacji systemu multisplit. Instalacja może pracować w cyklu
całorocznym. Nominalny zakres zewnętrznych temperatur pracy dla chłodzenia -100C do + 460C dla ogrzewania
od -150C do +240C. Jednostka zewnętrzna chłodzona powietrzem. Układ klimatyzacji reguluje przepływ czynnika
chłodniczego w zależności od bieżącego zapotrzebowania na chłód. Inwestor może wykorzystać możliwości
grzewcze projektowanych urządzeń.
Na ścianie budynku zamontowany zostanie agregat typ MXZ-4F80VF. Układ klimatyzacji zapewnia
klimatyzowanie pomieszczeń sali kinowej i projektorni. Wewnątrz pomieszczeń zamontować 2 jednostki
wewnętrzne typ SLZ-M50FA (sala kinowa) o mocy 4,6 kW oraz MSZ-AP35VG (projektornia) o mocy 3,5 kW.
Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od urządzenia. Odprowadzenie skroplin z
klimatyzatorów do pionu kanalizacji w pomieszczeniu porządkowym (zaleca się stosowanie pompek skroplin).
Każda z jednostek wewnętrznych kontrolowana będzie z własnego oddzielnego sterownika.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:
 montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, elementami sterowania i regulacji
 montaż nagrzewnicy wodnej i chłodnicy freonowej z elementami sterowania
 montaż przewodów elastycznych izolowanych
 montaż wentylatorów dachowych
 montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych w systemie spiro







montaż przepustnic regulacyjnych
montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej oraz z niepalnych płyt z wełny szklanej
montaż nawiewników i wywiewników
montaż przepustnic p. poż.
Rozruch i regulacja instalacji wentylacji

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.


Pojęcia ogólne

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu usunięcie
powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2m nad podłogą, a także nad
pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który ze względów
higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej
jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenie zapachów
ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawartości tlenu i dwutlenku węgla.
Krotność wymian powietrza, liczba wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenia strumień powietrza o
objętości równej objętości pomieszczenia.
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się na wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne – znajdujące się w granicach strefy, w której
utrzymuje się parametry wymagane ze względu na przebywanie ludzi.
Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii – powietrze występujące w
bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji procesu technologicznego.
Pomieszczenie nawiewne – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Powietrze regulacyjne – część powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym uzdatnieniu
do układu nawiewnego.
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i
innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować a danej miejscowości przy
obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i
prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań
technologii, które należy przyjmować – w funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu
i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji.
Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury.
Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.
Mieszanie powietrza – mieszanie dwóch lub więcej strumieni powietrza mające na celu uzyskanie powietrza o
określonych parametrach.
Regulacja powietrza z pomieszczenia, wtórny obieg powietrza – skierowanie części powietrza wywiewanego z
pomieszczenia do ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewanym, wyróżnia się także regulację powietrza

wewnątrz pomieszczenia, będącą skutkiem działania nawiewników.
Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci – wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych
lub zawartej w powietrzu wrzutowym w celu zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną
lub klimatyzacyjną.
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu
termicznego lub/i siły wiatru.
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz i
wewnątrz pomieszczenia.
Infiltracja pomieszczenia – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch.
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzaniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na oprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Wentylacja nadciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza nawiewanego nad
powietrzem wywiewnym, przy której następuje przepływ powietrza przez otwory i nieszczelności w przegrodach z
pomieszczenia na zewnątrz.
Wentylacja podciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza wywiewanego nad
powietrzem nawiewanym, przy której następuje przepływ powietrza przez otwory nieszczelności w przegrodach z
zewnątrz do pomieszczenia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 2.
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważących pod warunkiem, że zaproponowane
materiały (i urządzenia)będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawiane w dokumentacji
technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne dla materiałów i
aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.
2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.
kanały i kształtki systemu spiro z blach i taśm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + A1, PN-89/H92125, klasa szczelności A wg
PN-B-76001:1996
 nawiewniki, wywiewniki, prod. STIFAB FAREX
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
atest higieniczny PZH
 przewody elastyczne izolowane TURBOFLEX, prod. KOSS
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
atest higieniczny PZH
 wentylatory wyciągowe typ TH, prod. VENTURE INDUSTRIES
certyfikat na znak bezpieczeństwa B
 przepustnice regulacyjne okrągłe
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
 przepustnice regulacyjne prostokątne
aprobata techniczna COBRTI INSTAL


2.2. Składowanie materiałów
Centrale, przewody, wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazów.
Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu.
Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych.
Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach

fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu.
3. SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym wynikającym z
technologii prowadzenia robót.
4. TRANSPORT
Ogólne warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t i skrzyniowym do 5
ton.
Przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót.
5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót
instalacyjnych
 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.
5.3. Montaż instalacji
5.3.1. Montaż przewodów
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne
wykonanie połączeń poprzecznych.
W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynków należy wykonywać
w otworach, których wymiary są od 50m do 100m większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na
przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działania czynników atmosferycznych powinny mieć
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być
ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie
wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie
przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
a) przewodów
b) materiału izolacyjnego
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików,
przepustnic itp.
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów
w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz
być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego
obciążenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane
lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcji podpór lub podwieszeń

powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez
zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:
a) przepustnice (z dwóch stron)
b) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron)
c) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron)
d) filtry (z dwóch stron)
e) wentylatory przewodowe (z dwóch stron)
f) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron)
g) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron)
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować
w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic)
5.3.2. Wentylatory, centrale wentylacyjne
Sposób zamocowania wentylatorów i central wentylacyjnych powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich
drgań na konstrukcję budynku.Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na
instalację.
5.3.7. Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich
przestawienia. Podłoże ustalone powinno być utrzymane w sposób trwały.
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych
nie należy:
- zgniatać tych przewodów
- stosować przewodów dłuższych niż 4m
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
6.3. Kontrola jakości robót
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody
budowlane
b) przed nałożeniem otuliny
c) po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym
6.3.2. Kontrola działania instalacji
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki,
nagrzewnica i chłodnica, przepustnice, klimakonwektory, klapy pożarowe itp. zostały prawidłowo zamontowane i
działają efektywnie.
 Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych;
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
d) Wyregulowanie ciśnienia w kanałach powietrznych;
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku;
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;

g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych
w instalacjach ogrzewczej,
chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.


Procedura prac

Wymagania ogólne
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji,
przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji.
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy
(np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany
alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady współdziałanie różnych układów regulacji, jak również
sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub
występuje określona odpowiedź układu regulacji.
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest
wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu
potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między
sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń.
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając
jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić
sygnał wejściowy regulatora.
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i
regulacji wstępnej instalacji.
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Kierunek obrotów wentylatorów;
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
c) Działanie wyłącznika;
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających.
Kontrola działania wymienników ciepła
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
c) Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła;
d) Doprowadzenie czynnika do wymienników.
Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.
Kontrola działania klap pożarowych
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.
Kontrola działania sieci przewodów
a) działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania
powietrza;
b) Dostępność do sieci przewodów.
Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp.
Działanie regulacyjne i kontrolne.
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy
różnych wartościach zadanych regulatorów,
a w szczególności:
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
c) Działania włącznika rozruchowego;

d)
e)
f)
g)
h)

Działania przeciwzamrożeniowego;
Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
Działania regulacji strumienia powietrza;
Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;
Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej.



Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości
zadane zgodnie z wymaganiami.
a) Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
b) Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację podano w tablicy

Funkcje instalacji
(F) Z
1
1
0
1
2
0
(F) H
1
1
1
1
2
2
(F) C
1
1
1
1
2
2
(F) M/D
1
1
1
1
2
2
(F) MD
(F) HC
1
1
1
1
2
1
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD
1
1
1
1
2
1
(F) HCMD
Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli
*) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie
0 – pomiar nie jest konieczny
1 – wykonać w każdym przypadku
2 – wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie
(F) – filtracja (jeżeli występuje)
H – ogrzewanie
C – chłodzenie
M - nawilżanie
D – osuszanie
Z – bez żadnego procesu termodynamicznego

Prędkość powietrza
w pomieszczeniu

0
0
2

2
2
2

0
2
2

1
2

2
2

2
2

1

2

2

7. ODMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru są:

Poziom dźwięku A

Wilgotność powietrza

Temperatura powietrza
nawiewanego **) temperatura
powietrza w pomieszczeniu

Strumień objętości powietrza
nawiewanego
i wywiewanego

Opór przepływu na filtrze

Pobór prądu silnika

Parametry

Temperatura powietrza **)

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Instalacja
Pomieszczenie

Strumień objętości powietrza*)

Miejsce pomiaru

*) przewody rurowe i kształtki
1m 2
*) centrala wentylacyjna iż elementami zasilania i sterowania
1 kpl
dla każdego typu
*) wentylatory, nawiewniki, wywiewniki dla każdego typu
1 szt.
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
komfortu.
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w
szczególność powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych
pracowników.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie
i wymiary otworu;
b) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia.
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania
instalacji, w protokole należy określić zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.
Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji wentylacji,
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych w stropach
podwieszonych, przejść w przepustach, oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub
utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny
prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone
do dziennika budowy;
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych
badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;
c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i
przepisami;
d) obmiary powykonawcze;

e)
f)
g)
h)
i)
j)

protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;
protokoły odbiorów technicznych częściowych
protokoły wykonanych badań odbiorczych;
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację;
instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;
instrukcję obsługi instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstw;
c) sprawdzić protokoły obiorów międzyoperacyjnych;
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych;
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych;
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wentylacji i klimatyzacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wyłączono z zakresu opracowania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
*) Polskie Normy
PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz
ze zmianą PN-83/03430/Az3
PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym
- Wymiary.
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary.
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne.
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary
kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
PN-76/B-03420
Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe
powietrza zewnętrznego.
PN-78/B-03421
Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania.
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe
wymagania i badania.
PN-78/B-10440
Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne –
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność –
Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-02151/02

PN-M-04601
*) Inne dokumenty

Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem
pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości
poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych – wyd. COBRTI INSTAL 2002r.

